
 
 

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A 
 ĐÁP ÁN 

Môn: Ngữ văn - Lớp: 11  

Học kì II 

 
 

Câu 1: (2 điểm):  

1. Phong cách ngôn ngữ chính luận (0,25đ) 

2. Nội dung của đoạn trích: Khẳng định quyền độc lập và tự do, quyết tâm 

bảo vệ quyền độc lập tự do thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam (0,5đ). 

3. Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng: Phép lặp (cụm từ: độc lập, tự 

do), phép thế (ấy). (0,5đ). 

4. Đoạn văn: - Đảm bảo yêu cầu về mặt hình thức. 

                      - Nội dung: Tùy cảm nhận của học sinh (0,75). 

Câu 2: (8 điểm):  

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo 

những ý sau: 

Mở bài: - Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. 

             - Bài thơ được viết với những cảm xúc chân thực từ cảnh, con 

người mà Bác đã gặp. 

             - Chỉ có 4 câu ngắn gọn, giản dị nhưng rất tiêu biểu, cho vẻ đẹp cổ 

điển và tinh thần thời đại của “Nhật kí trong tù”. (1,0đ). 

Thân bài:  

- Câu thơ hàm súc, lời ít ý nhiều. 

2. Chất hiện đại (3,0đ). 

- Sự vận động của cảm hứng thơ: 2 câu thơ đầu mang đến, cảm giác buồn 

nhưng hai câu sau, tác giả lại hướng tâm tư, cảm xúc của mình đến ánh lửa hồng 

và hình ảnh khỏe khoắn của người lao động. 

- Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh lò than rực hồng - điểm sáng nổi bật giữa 

màn đêm, điểm sáng ấm áp của sự sống, cũng là nguồn sáng của tình đời, tình 

người. 



- Sự vận động của tâm hồn thi sĩ, chiến sĩ: Bài thơ mở ra với những hình 

ảnh và cảm hứng mang đậm chất cổ điển về một bức tranh chiều tĩnh lặng và u 

buồn. Nhưng ở hai câu cuối lại có sự chuyển đổi thật khỏe khắn, hướng về sự 

sống, ánh sáng, niềm vui. Đó chính là tinh thần lạc quan và tấm lòng nhân ái của 

Bác. 

Kết bài: (1,0đ). 

- Đánh giá chung: Với vẻ đẹp cổ điển và tinh thần thời đại, bài thơ “Chiều 

tối” đã đưa ta đến với những tâm tư của một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim bao 

la và một sức mạnh tinh thần lạc quan. 

- Cảm nhận triêng của cá nhân về vẻ đẹp của bài thơ. 

 

  


